
Wannabe a banaba?  

Praktijkgerichte opleiding in een voltijds of deeltijds programma 

Bachelor-na-bachelor Meertalig Onderwijs

Je verdiept je in de didactiek van 
meertalig onderwijs en meertaligheid op 
school. Zo versterk je je didactische 
competenties in meertalig onderwijs, je 
coachingsvaardigheden en je eigen 
taalcompetenties en werk je aan 
duurzaam onderwijs. 

Meer specifiek kan je aan de slag 

als leraar in het immersie- of CLIL-onderwijs
(Content and Language Integrated Learning),

als leraar onthaal- of taalversterkend onderwijs (NT2)  
voor niet-Nederlandstalige leerlingen (ook bij OKAN- en 
ex-OKAN-leerlingen), of

als leraar vroeg vreemdetaalonderwijs in het basisonderwijs.

Uniek in Vlaanderen! Nieuw erkend diploma
‘bachelor in het onderwijs: meertalig onderwijs’.

Teachers on the



een gefundeerde visie op meertaligheid als uitdaging voor het onderwijs, voor de maatschappij en voor 
de individuele leerling

een didactische aanpak om meertaligheid een plaats te geven op school: onthaal- en taalversterkend 
onderwijs, CLIL en vroeg vreemdetaalonderwijs

lesson study om samen meertalige leeromgevingen vorm te geven en te verbeteren

praktijkprojecten, praktijkonderzoek en werkplekleren 

een samenwerking met taalopleiding(en) om je taalbeheersing van het Engels, Frans, Duits of (voor niet- 
Nederlandstalige studenten die kiezen voor immersie in Wallonië) Nederlands te verbeteren.

Interesse?
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CLIL (Content and Language Integrated 
Learning)

Vroeg vreemdetaalonderwijs

Nederlandse taalverwerving voor niet-
Nederlandstaligen 

English language competence B2  
Maitrise du français B2 
Deutsche Sprachkompetenz B2 

6 6 6

Onthaal- en taalversterkend onderwijs 
organiseren 

Vroeg vreemdetaalonderwijs 
organiseren 

3 3 3

NT2-didactiek CLIL-didactics Didactiek vroeg vreemdetaalonderwijs 4 4 4
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Werkplekleren

Lesson Study

Praktijkgericht onderzoek

Totaal

3

Praktijk Meertalig onderwijs

3 3Handelingsgerichte ondersteuning 

Language, code and culture

Talenbeleid

Keuzetrajecten: Meertalig onderwijs 

Linguïstiek vroeg 
vreemdetaalonderwijs

Vreemdetaalverwerving

Meertaligheid

Algemene didactiek meertalig onderwijs

Linguistic environments

Sociolinguïstiek

sem 1Gemeenschappelijke stam: Meertaligheid in onderwijs SP sem 2 jaar

deeltijdsvoltijdsStudiepuntentabel

Werkplekleren

Lesson Study

Praktijkgericht onderzoek

Onthaal- taalversterkend  onderwijs (NT2) CLIL (Content and Language Integrated 
Learning)

Vroeg vreemdetaalonderwijs

Nederlandse taalverwerving voor niet-
Nederlandstaligen 

English  language competence    C1 
Maitrise du   français  C1  
Deutsche  Sprachkompetenz  C1  
Nederlandse taalbeheersing C1

English language competence B2  
Maitrise du français B2 
Deutsche Sprachkompetenz B2 

Onthaal- en taalversterkend onderwijs 
organiseren Oranising CLIL

Vroeg vreemdetaalonderwijs 
organiseren 

NT2-didactiek CLIL didactics Didactiek vroeg vreemdetaalonderwijs

Handelingsgerichte ondersteuning CLIL-linguistics Linguïstiek vroeg 
vreemdetaalonderwijs

Language, code and culture

Talenbeleid

Vreemdetaalverwerving

Meertaligheid

Algemene didactiek meertalig onderwijs

Linguistic environments

Sociolinguïstiek

Ben je leraar kleuter-, lager of secundair onderwijs en geboeid door talen, talentgericht onderwijs 
en gelijke onderwijskansen?  Heb je al een B1-, B2- of misschien een C1-niveau van een vreemde 
taal op zak?  Dan kan je meteen van start in de opleiding.  Je werkt indien nodig tijdens de 
opleiding aan de vereiste taalcompetenties voor het specifieke traject waarvoor je kiest.  

voltijdse opleiding: je loopt stage op maandag en dinsdag en je hebt les op woensdag en donderdag

deeltijdse opleiding: je werkt voltijds of deeltijds in een onderwijssetting
en je volgt gedurende twee jaar les op woensdagnamiddag en -avond

Wat bieden we?

Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, Heverlee, 016 375 631
Meer info: www.ucll.be/verderstuderen of liesbeth.martens@ucll.be




